
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) 

Dotáciu na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, soc. vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov o dotáciách  je možné poskytnúť: 

• na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov 

predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške 

životného minima. (Formulár na posúdenie príjmu posudzuje UPSV a R; v prípade 

dieťaťa z Ukrajiny je formulár na posúdenie príjmu k dispozícii v ukrajinskom jazyku).  

 

• na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej 

si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na 

dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „dieťa bez daňového bonusu“); táto skutočnosť 

sa preukazuje čestným vyhlásením. (V prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k 

dispozícii v ukrajinskom jazyku).  

 

V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na 

stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný 

zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto 

dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku (napr. osoby bez 

zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov). 

 

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí (do 15r.) majú nárok na uplatnenie si 

daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na 

stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo 

výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa 

§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, soc. 

vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov nie je možný. 

 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 

01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov novým čestným vyhlásením o 

neuplatnení si daňového bonusu, ktoré odovzdá príslušnej MŠ/ZŠ. Čestné vyhlásenie v 

ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny.  

 

V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný 

zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom bezodkladne informovať 

MŠ/ZŠ, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene 

(trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky 

finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

 

 

Deti nad 15 rokov v ZŠ napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej 

dochádzky, majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok 

na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).  

 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778

